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Anuidade com desconto de 6% pode ser paga até sexta-feira
Corretores de imóveis e empresas imobiliárias têm até a próxima sexta-feira (15) para
pagar a anuidade 2019 com desconto de 6% ou quatro parcelas sem desconto. De 16
de fevereiro a 14 de março o desconto será de 4% ou parcelamento em três vezes
também sem desconto e sem juros. A adimplência com a anuidade é condição sine qua
non para o exercício da profissão.

Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica tem desconto de 50%
A WDL Soluções em Imóveis oferecerá, com apoio institucional do Creci-PB e do
Senac, Curso de Avaliação e Perícia Mercadológica ministrado pelo professor João
Diniz Marcello nos períodos de 11 a 13 e 14 a 16 do próximo mês de março,
respectivamente, nos auditórios do Creci-PB na cidades de João Pessoa e no do
Senac, em Campina Grande, em horários alternativos, nos turnos da tarde e noite.

Número limitado por turma
O número de alunos por turma é limitado e o investimento de 600 reais terá 50% de
desconto para corretores adimplentes com o Creci-PB, estagiários e estudantes de TTI
e Gestão Imobiliário, que poderão ainda efetuar o pagamento em até uma mais uma
parcela. As inscrições já podem ser feitas na sede do Creci-PB e maiores informações
podem ser obtidas através do número 2107-0406.

Cadastro no CNAI
Ao final do curso, os concluintes aprovados receberão certificado e serão, assim,
legitimados a se cadastrarem no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários (CNAI),
restando habilitados a emitir parecer técnico de avaliação mercadológica, que é o
documento resultante da atividade de avaliação imobiliária, que permite a juízes
nomearem corretores de imóveis peritos judiciais e auxiliá-los nas ações judiciais que
envolvam bens imóveis.

Comissão de Relações Parlamentares se reúne em Brasília
Os projetos de lei de interesse dos
corretores de imóveis em tramitação no
Congresso Nacional, bem como a formação
e lançamento de uma Frente Parlamentar
foram alguns dos temas discutidos esta
semana durante reunião promovida em
Brasília pelo presidente do Cofeci, João
Teodoro, com a Comissão de Relações
Parlamentares do Órgão. O Creci-PB foi
representado pelo conselheiro federal
substituto, Glauco Morais.

SEDE
João Pessoa - PB
Avenida Almirante Barroso, 918 - Centro - Fone: (83) 2107-0406.
De Segunda à Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

DELEGACIAS
Santa Rita - (83) 2107.0412
Patos - (83) 3429.2924
Conde - (83) 2107.0440
Cajazeiras - (83) 3531.2329
Campina Grande - (83) 3321.6969

